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Warszawa, 2016-11-29 

WZP.221.140.2016 

2016-16737 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej 

Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A., znak 

sprawy:WZP.221.140.2016 

 

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy w odniesieniu 

do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Zamawiający, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie 1: 

W jakim okresie świadczono usługi gwarancyjne do niżej wymienionych instalacji, systemów i urządzeń: 

a) Szafy klimatyzacji precyzyjnej STULZ CYBERAIR2 ASD – 3szt.,  

b)  Zasilacze awaryjne UPS  CHLORIDE 80-NET – 3 szt., 

c) System kontroli dostępu SKD DELTA CONTROLS,  

d)  System sygnalizacji włamania i napadu SSWIN GALAXY DIMENSION, 

e)  Telewizja przemysłowa CCTV EXACQVISION  z kamerami SONY,  

f)  System nadzoru obiektowego BMS DELTA  ORCAVIEW, 

g)  Zasilania awaryjnego z agregatem prądotwórczym CUMMINS C440  i automatyką SZR LOVATO 

ELECTRIC ATL,  

h)  Stałego urządzenia gaśniczego SUG FM i SSP z centralą POLON,  

i)  Przewietrzania i oddymiania, wentylacji i odprowadzenia spalin, 

j)  Klimatyzatory typu „SPLIT” – MITSUBISHI,- 4 szt.  

k) Instalacja elektryczna zasilająca, układ rozdzielnic nn i instalacja rozdzielcza, instalacje 

niskoprądowe 

Odpowiedź: 

 

Usługi gwarancyjne dla instalacji, systemów i urządzeń wymienionych w pytaniu 1, były świadczone w 

okresie od 2010.06 do 2016.10. 
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Pytanie 2: 

Proszę o informację o parametrach obiektu POPD: 

- powierzchnia użytkowa obiektu 

- powierzchnia całkowita obiektu 

- kubatura 

- wysokość obiektu 

- zestawienie pomieszczeń obiektu POPD 

Odpowiedź: 

 

Udzielając odpowiedzi na pytanie 2: 

- powierzchnia użytkowa obiektu wynosi około 183 m
2 

- powierzchnia całkowita obiektu wynosi około 240 m
2  

- kubatura wynosi około 840m
3 

- wysokość obiektu wynosi około 3,5 m (3,0 m od poziomu podłogi technicznej) 

- POPD składa się z następujących pomieszczeń: 

a) serwerownia 

b) hala agregatu prądotwórczego 

c) hala UPS-ów 

d) pomieszczenia monitoringu 

e) pomieszczenie rozdzielni SZR 

f) pomieszczenie magazynu paliwa 

g) pomieszczenie butli z gazem gaszącym 

h) korytarz, śluza, zaplecze socjalne 

 

 

Pytanie 3: 

Ze względu na ograniczoną ilość informacji o instalacjach, systemach i urządzeniach, a także o obiekcie 

POPD, proszę o umożliwienie ponownej wizji lokalnej.  

Odpowiedź: 

 

W opinii Zamawiającego, w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostały udzielone wszystkie niezbędne 

informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej POPD. Zamawiający nie przewiduje ponownej 

wizji lokalnej. 

 

Pytanie 4: 

W oczekiwaniu na odpowiedź na pytania, proszę o przesunięcie terminu złożenia ofert w w/w postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 11c i art. 12a ust. 1 ustawy Pzp  dokonuje zmiany treści ogłoszenia 

i zmienia termin złożenia ofert na 2016-12-02 do godziny 11:00.  

 

 

W   
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Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści 

SIWZ oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, 

Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1. Rozdział X pkt 13 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

a) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej 

Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

 nr sprawy: WZP.221.140.2016”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-01 o godz. 10:30  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

b) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na:  Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej 

Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

nr sprawy: WZP.221.140.2016”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-01 o godz. 10:30 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

 

Otrzymuje brzmienie: 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

b) Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej 

Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 
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 nr sprawy: WZP.221.140.2016”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-02 o godz. 11:30  

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

c) Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na:  Świadczenie usługi utrzymania w stałej sprawności technicznej 

Pomocniczego Ośrodka Przetwarzania Danych zwanego dalej POPD dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

nr sprawy: WZP.221.140.2016”  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2016-12-02 o godz. 11:30 

 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

2. Rozdział XI  pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, pokój nr 127 do dnia 2016-12-01, do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, pokój nr 127 do dnia 2016-12-02, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ. 

 

3. Rozdział XI  pkt 4 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

Dotychczasowy zapis: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro 1, pok. 132c, w dniu 2016-12-01, o godzinie 

10:30 

Otrzymuje brzmienie: 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – piętro 1, pok. 132c, w dniu 2016-12-02, o godzinie 

11:30 

Z poważaniem, 

 

wz. Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

 

(-) Piotr Szymański 

Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 
Sporządził: Wysmułek Dariusz 


